Regulamin akcji promocyjnej dla stolarzy „Zmajstruj cenne nagrody”
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1.

Akcja promocyjna organizowana jest pod hasłem „Zmajstruj cenne nagrody” i jest zwana w dalszej części niniejszego
regulaminu: „promocją”.

2.

Organizatorem akcji jest Häfele Polska Sp. z o.o., ul. Wrocławska 4d, Długołęka, 55-095 Mirków.

3.

Celem akcji jest promocja produktów Häfele w wybranych hurtowniach akcesoriów meblowych w Polsce.

4.

Akcja odbywać się będzie w terminie od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród,
u wybranych partnerów handlowych firmy Häfele w Polsce, zwanych dalej „hurtowniami” i jest skierowana do klientów
zaopatrujących się w okucia meblowe w danych hurtowniach.
Decyzja o przystąpieniu do akcji oraz uczestnictwo w akcji każdej z hurtowni są bezpłatne i dobrowolne.
Hurtownie objęte promocją: ABO Łomża, RAJ Grajewo, Fest Olsztyn, Furnifit Biłgoraj, XXL Kielce, ABO Elbląg, Duet
Kartuzy, TO i OWO Jelenia Góra, Drzazga Wrocław, Eban Opole, WM Format Piaseczno, Marion Bielsko Biała, Stol-met
Kalwaria Zebrzydowska, Albertina Rzeszów, Albertina Kraków, Domator Przemyśl, Timbex Gorzów Wlkp., Timbex
Szczecin.

5.

Każdy z klientów hurtowni biorących udział w akcji, który dokona zakupu wybranych okuć Häfele pomiędzy 1 sierpnia
2017 a 31 stycznia 2018 otrzyma kartę promocyjną i punkty za dokonane zakupy. Za każdy punkt otrzyma hologram
do przyklejenia na kartę. Każde uzbierane 25 hologramów upoważnia go do odbioru nagrody w cenie 1 PLN netto.

6.

Okucia Häfele objęte promocją pomiędzy 1 sierpnia 2017 a 31 stycznia 2018 oraz przypisane punkty promocyjne:

Nazwa produktu
Podnośnik Free Fold
Podnośnik Free Flap 1,7
Podnośnik Free Flap 3,15
Szuflada Moovit
Półka narożna Nuvola
Cargo podblatowe 002i, 004i, 007i
Cargo wysokie 230i, 253i, 295i
Loox - dowolny produkt (y) o wartości 250 PLN netto
Zawias Metalla Clip z hamulcem Seria 315
Zawieszka Camar 806
7.
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Jednostka produktu
w promocji
1 komplet
1 komplet
1 komplet
1 komplet
1 komplet
1 sztuka
1 sztuka
1 zestaw
50 sztuk
100 sztuk

Liczba punktów za zakup
jednostki promocyjnej
3
1
1
1
5
1
10
2
2
3

Nagrody są przekazywane po okazaniu karty z 25 hologramami i poniższych ramach czasowych:

Okres promocji
01.08. - 15.09.2017
16.09. - 31.10.2017
01.11. - 15.12.2017
15.12 - 31.01.2018

Nagroda
Zestaw I - Nuvola 1 półka
Zestaw II - Ninka segregacja odpadków 1dwa4
Zestaw III - Loox: 2 oprawy LED3025, zasilacz, przełącznik sensorowy
Zestaw IV - Klucz do regulacji nóżek cokołowych - Axilo sensorowy

8.

Nagrody nie podlegają wymianie na inny produkt, ani na ekwiwalent pieniężny. W przypadku wyczerpania puli nagród
z danego okresu punkty przechodzą na kolejny okres promocji. O wyczerpaniu zapasów Häfele Polska poinformuje
hurtownie biorące udział w akcji promocyjnej.

9.

Nagrody w promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy akcji zostaną
niezwłocznie poinformowani.

10. Za przekazanie hologramów z punktami przy zakupie produktów promocyjnych Häfele oraz nagrody za zebrane 25
punktów klientowi hurtowni, odpowiada każdorazowo hurtownia, w której klient dokonał zakupu. Hologramy i karty są
przekazywane przy zakupie produktów w promocji.
11. Karta promocyjna do zbierania punktów jest przypisana do jednego stolarza i jednej hurtowni. W wyjątkowych
sytuacjach stolarz może skumulować punkty zebrane na różnych kartach w jednej hurtowni. Stolarz może zbierać
punkty w różnych hurtowniach, ale na osobne karty promocyjne.
12. Informacja o akcji odbywającej się w danej hurtowni będzie rozpowszechniana wizualnie w formie plakatów i ulotek
informacyjnych przekazanych przez Häfele Polska oraz na stronach www.hafele.pl i www.hafele-systemy.pl. Hurtownia
jest zobowiązana do wyeksponowania plakatów w pomieszczeniu sprzedaży w widocznym miejscu. Pracownicy
sprzedaży w hurtowni są zobowiązani jednocześnie do informowania swoich klientów o trwaniu akcji.
13. Stolarzowi przysługuje 14 dni na złożenie reklamacji w Häfele Polska za pośrednictwem hurtowni od daty faktury
wystawionej stolarzowi przez hurtownię, w której otrzymał nagrodę zgodnie z procedurą reklamacji Häfele Polska.
Do reklamacji należy dołączać do zgłoszenia reklamacyjnego kopię dowodu zakupu?
14. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną Häfele Polska Sp. z o.o.
15. Häfele Polska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje w ciągu 10 dni od daty planowanej
zmiany. Regulamin jest dostępny w siedzibie Häfele Polska Sp. z o.o. oraz hurtowniach objętych promocją.
16. Udział w Promocji „Zmajstruj cenne nagrody” jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko) w celu realizacji akcji promocyjnej.

17. Wszystkie zapytania i skargi można kierować pod adres: marketing@hafele.pl, lub telefonicznie pod numer: 71 74
72 300.

